Plungės visuomeninis šachmatų klubas "Bokštas"
41-asis Tarptautinis šachmatų turnyras „Plungė'2022“
Turnyras skirtas Lietuvos nusipelniusio trenerio šviesios atminties Vitaliaus Andriušaičio atminimui.
VARŽYBŲ LAIKAS: 2022 liepos 18 - liepos 24 d. d.
VARŽYBŲ VIETA: Mokyklos g. 3, Plateliai( Platelių gimnazija), Plungės raj.

ORGANIZATORIAI:
Genovaitė Žalimienė
Plungės VŠK ”Bokštas” direktorė
Vytauto g. 7,
LT 90123 Plungė, Lietuva
Tel. +370 604 67966
El. paštas: genovaite.zalimiene@gmail.com
http://www.plungesbokstas.lt
Rolandas Mačiuitis
Plungės VŠK “Bokštas“ tarybos narys
Tel. +370 698 48157
El. paštas info@zemseklos.lt
Sigitas Kalvaitis
Plungės VŠK „Bokštas“ narys
Tel.+370 648 84342
Organizatorių partneris Lietuvos šachmatų federacija.
SISTEMA IR REGLAMENTAS: A ir B turnyrai, 9 ratai šveicariška sistema pagal FIDE šachmatų taisykles. Laiko
kontrolė: kiekvienam žaidėjui partijai - 90 min. + 30 s. už kiekvieną atliktą ėjimą. A turnyre dalyvauja žaidėjai,
kurių reitingas 1700 ir didesnis, B turnyre – kurių reitingas iki 1599.
PRIZINIS FONDAS: A turnyras - ne mažesnis nei 1500 eurų. I vieta - 500 eurų, II vieta - 400 eurų ir t.t. Tikslus
prizų paskirstymas bus paskelbtas po pirmojo varžybų rato.
Atskiri prizai moterims, senjorams( 1962m.gim. ir vyresniems ), jauniams( 2004m.gim. ir jaunesniems). Vietos
nustatomos pagal papildomus rodiklius, prizai nedalomi ir neteikiami keliose kategorijose.
B turnyras – prizinis fondas 500 eurų. I vieta – 100 eurų, II vieta – 60 eurų. Apdovanojimai berniukui ir mergaitei
amžiaus grupėse : U8 , U10, U12, U14.
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS: varžybas laimi dalyvis, surinkęs daugiausia taškų.
Taškų lygybės atveju vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius:
1. Buchholco koeficientas (atmetus blogiausią rezultatą);
2. Buchholcas pilnas;
3. Progreso koeficientas;
4 .Arranzo koeficientas;
5. Bergerio koeficientas.

REGISTRACIJOS MOKESTIS: A turnyras - GM, WGM, IM, WIM ir turintys reitingus daugiau kaip 2400 nuo
registracijos mokesčio atleidžiami. Turintiems tarptautinius reitingus:
2301-2400 – 25 eurų,
2201-2300 – 28 eurų,
2101-2200 – 30eurų,
2001-2100 – 33 eurai,
1901-2000 – 36 eurai
1600-1900 – 40 eurų
Dalyviams norintiems dalyvauti A turnyre, bet neturintiems 1600 reitingo starto mokestis 50 eurų.
Kiekvienas dalyvis moka +3eurus – LŠF reitingo mokestis.

FM,WFM – registracijos mokesčiui taikoma 50 proc. nuolaida.
B turnyras : startinis mokestis – 35 eurai.
VARŽYBŲ SĄLYGOS: varžybose gali dalyvauti šachmatininkai turintys FIDE ID.
Visas kelionės, nakvynės, maitinimosi ir kt. išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos arba patys varžybų
dalyviai.
Nakvynė poilsio namuose “Šaltinėlis” Ežero g.44, Plateliai (kambariai dviviečiai, triviečiai, keturviečiai) – 12 eurų
parai ir Aldonos Kondratavičienės sodyboje Didžioji g. 12, Plateliai – 10 eurų parai. GM , WGM nakvyne
aprūpinami nemokamai. Vietų skaičius ribotas , pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems.
PARAIŠKOS: apie norą dalyvauti turnyre prašome būtinai pranešti raštu (el. paštu) varžybų organizatoriams iki
2022 07 01d. (imtinai). Paraiškoje prašome nurodyti tikslius duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą
(MMMM/MM/DD), FIDE ID, ELO reitingą, kontaktinį telefoną, elektroninio pašto adresą ir nakvynės poreikį .
Vėliau pateikusieji paraiškas į dalyvių sąrašus įtraukiami tik esant galimybei. Po šio termino užsiregistravusiems
šachmatininkams registracijos mokestis – plius 3 eurai.
Norintys atvykti anksčiau t. y. liepos 17 d. prašome apie tai paraiškoje informuoti varžybų organizatorius.
Atvykus kreiptis adresu Mokyklos g. 3, Plateliai ( Platelių gimnazija).
ĮVAIRŪS:
Varžybų dalyvių skaičius ribotas. Minėtomis sąlygomis bus priimta apie 60 dalyvių.
Varžybų vyr. teisėjas IA Donatas Vaznonis.
Turnyras registruojamas FIDE.
Galimas vėlavimo į rato pradžią laikas – 20 minučių.
Papildoma informacija teikiama nurodytais telefonais ir skelbiama www.plungesbokstas.lt
APELIACIJŲ TVARKA: turnyro dalyvis , nesutinkantis su varžybų teisėjų kolegijos sprendimu, varžybų
organizatorių vardu gali pateikti raštišką protestą. Kartu su protestų įteikiama vieno šimto eurų suma. Protestą
svarsto varžybų pradžioje sudaryta trijų asmenų apeliacinė komisija. Komisijos sprendimas yra galutinis. Jeigu
apeliacinė komisija nusprendžia protestą patenkinti, pinigai grąžinami protesto pareiškėjui. Jeigu protestas
atmetamas, pinigai negrąžinami.
Varžybų organizatoriai turi teisę daryti būtinus pakeitimus.
Varžybų tvarkaraštis (preliminarus)
2022 07 18 (pirmadienis) Varžybų dalyvių registracija nuo 10 iki 13.00 val.
Varžybų atidarymas 14.30 val.
I ratas 15.00 val.
2022 07 19 (antradienis) II ratas 10.00 val.
III ratas 16.00 val.
2022 07 20 (trečiadienis) IV ratas 16.00 val.
2022 07 21 (ketvirtadienis) V ratas 10.00 val.
VI ratas 16.00 val.
2022 07 22 (penktadienis) VII ratas 10.00val.
16.00 val. „Žaibo“ turnyras (registracija į žaibo turnyrą iki 2022 07 21 d. 20.00 val.
el. paštu genovaite.zalimiene@gmail.com arba varžybų vietoje iki 2022 07 22 d. 15 val.)
2022 07 23 (šeštadienis) VIII ratas 16.00 val.
2022 07 24 (sekmadienis) IX ratas 10 val.
15.00 val. varžybų uždarymas

